Barrit Vrigsted

Nyt

Nr. 3
Oktober 2019
31. årgang

Indholdsfortegnelse
Generalforsamling BGIF
BKI
Skal du på forsiden af Barrit Vrigsted Nyt
Resultater og indhold fra byfestens bilorientering
Nyt fra vores annoncører
Barrit Byfest
Den Positive Vinkel
Nyt fra BGIF Gymnastik
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv er flyttet
Hedensted Bibliotekerne
Gå ikke glip af denne spændende aften
Kortspil i BKI
Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer
Konkurrence

side 5
side 7
side 9
side 10-11
side 13
side 15-16
side 23-25
side 25-26
side 26-27
side 29
side 31
side 31
side 32
side 33

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 04.11.2019
UDKOMMER UGE 47
Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens tlf. 40 40 08 80
Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181
tlf. 22 95 66 96
Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11
tlf. 20 87 38 58
Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151
tlf. 30 13 25 17
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde
tlf. 75 69 14 18
***************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni,
august, oktober, november, februar, marts og maj. Bladet udkommer i et oplag
på ca. 1000 eksemplarr, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted
sogne.
Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk
Opsætning: A4 - Top - 1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre –
1,5 cm. Skrift: Times new roman – str. 16. – Eller pr. post til et af best.
medlemmerne.
***************************************************************
Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
***************************************************************
BLADET KAN OGSÅ LÆSES PÅ NETTET:
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Side 3
Der sker og er sket rigtig meget i Sognegården i løbet af året og det fortsætter.
Renoveringen fortsætter og der er et kommende navneskifte på vej. Bestyrelsen
i BKI har skrevet et indlæg, som kan findes længere inde i bladet.
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen, der bliver den lykkelige
ejer af et gavekort på 200,00 kr. til Hornsyld Slagter, er Alice Andersen. Hun
blev fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige svar, som vi har modtaget. Det rigtige ord var: bankospil.
Vi har også en konkurrence i dette blad. Vi har igen modtaget et uskarpt billede
af et gadeskilt fra lokalområdet. Den heldige vinder af vores uskarpe billede
konkurrence kan se frem til et gavekort på 200 kr. til Spar i Hornsyld.
I serien ”Nyt fra vores annoncører” har As Tømrer & Snedkerforretning lavet
et indlæg om deres virksomhed, der på trods af navnet har adresse i Juelsminde. Indlægget kan findes længere inde i bladet. Vi har endnu ikke lavet en aftale med en annoncør, som skal skrive et indlæg til næste blad. Men heldigvis
har vi rigtig mange annoncører at vælge imellem…
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget i forbindelse med
Barrit & Omegns Byfest, lørdag d. 31. august, da optoget ankom til stadion. På
billedet ses børn fra Barrit Børnehus i en flot pyntet vogn. Billedet er taget af
Torben H. Hansen.
Det lille billede er også taget i løbet af Byfesten. Billedet er taget fredag aften,
hvor Magnus Ø. blev kåret som vinder af Fodbold Dart konkurrencen, der var
arrangeret af Fodboldafdelingen under Barrit GIF. Billedet er taget af Jonas
Johansen.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Anja Lindholm Nielsen, der er
næstformand i Barrit GIF og bor i Barrit. Vi har lavet en aftale med Bo Lemming, der er skoleleder på Barrit Skole om at skrive Den Positive Vinkel til
det næste blad.
God læselyst!
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Tlf.: 75 69 10 23
Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf. 75693600

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00
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Generalforsamling
Barrit Gymnastik- og Idrætsforening
Onsdag den 30. oktober 2019 i BKI kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen og aktivitetsudvalg
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5.a valg af formand (nuværende genopstiller) og sekretær
(Nuværende genopstiller)
5b. valg af suppleanter
5c. valg af udvalgsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen efter
indstilling fra de forskellige udvalg
5d. valg af revisor og revisorsuppleant
6. Eventuelt.
Indkomne forslag skal sendes til formanden enten pr. brev eller på mail.
Adressen er:
Jørgen Mikkelsen
Bakkesvinget 11
7150 Barrit.
Mail: jm@barritgif.dk
Senest d. 17. oktober 2019.
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55081

Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt

Vælg home Juelsminde
hvis du vil have solgt
når
JUELSMINDE
v/ Claus Bekker
Søgade 5
7130 Juelsminde
juelsminde@home.dk
TLF. 73 70 71 30

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

Karen Hansen Lyse og
Anette Dam Jacobsen
Godkendte revisorer
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
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Barrit Sognegård
Der er sket rigtig meget i Barrit Sognegård i løbet af det seneste år. Den store
sal er blevet total renoveret og står nu utrolig flot og i en stand, som er både
tidssvarende og moderne.
I skrivende stund er Lokalarkivet lige blevet flyttet fra deres lokale i den gamle
lille sal og op på 1. salen. Det betyder, at den store ombygning og renovering af
køkkenet, som skal udvides og moderniseres, kan gå i gang.
Der er allerede gang i renoveringen i kælderen, hvor garderobe og toiletterne
står for tur. Men det er ikke kun indendørs, at der er sket forbedringer. Facaden har også fået en tiltrængt omgang rengøring og maling.
Så man kan vist godt sige, at der er gang i den på flere plan i Sognegården.
På vores repræsentantskabsmøde i BKI d. 28. marts 2019 blev bestyrelsen
opfordret til at finde et nyt navn til Sognegården og vi udskrev derfor en
konkurrence og opfordrede folk til at komme med forslag.
Vi modtog nogle forslag og vi har i bestyrelsen brugt sommeren til at overveje, om Sognegården skulle beholde sit navn eller det var på tide at skifte det
til et nyt… Vi har besluttet, at Barrit Sognegård i fremtiden skal hedde:
BYENS HUS
Når den store renovering af Sognegården er helt færdig, vil det blive fejret med
en stor fest arrangeret af BKI’s bestyrelse. Vi kender af gode grunde ikke
datoen for festen, men det skal nok blive meldt ud, når det nærmer sig.
Selve navneskiftet vil ske i forbindelse med ”indvielsen” af den færdig renoverede og moderne Sognegård. Men selvom Sognegården skifter navn i nærmeste fremtid, vil det gode gamle navn nok holde ved i folkemunde et stykke
tid endnu.
BKI’s Bestyrelse
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LAD NYBOLIG JUELSMINDE
OG NYBOLIG HORNSYLD KLARE DIT BOLIGSALG!
Skal din bolig sælges af Danmarks største Nybolig mægler?

Nybolig Juelsminde og Hornsyld er en del af Danmarks største Nybolig forretning. Men vi er også stærkt lokal
forankret og opdateret på vores nærområde. Vi tager dig sikkert igennem hele boligsalgets faser. Kontakt os, hvis du
ønsker et gratis og uforpligtende møde.

Nybolig Hornsyld- Tlf. 7568 7655

Nybolig Juelsminde - Tlf. 7569 4515

Snullik’s Data

Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78
Mail: mail@snulliksdata.dk
www.snulliksdata.dk
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Skal du på forsiden af Barrit Vrigsted Nyt?
Vi har løbende brug for billeder til forsiden af bladet, som hver gang består af 2
billeder, et stort og et lille. I de fleste tilfælde har vi selv adgang til de billeder,
som vi skal bruge. Men i enkelte tilfælde står vi og mangler et billede.
Vi vil derfor som noget nyt oprettet et billedarkiv, som udelukkende består af
billeder, som vores læsere har indsendt. Så har vi et arkiv, som vi kan anvende
billeder fra, hvis vi mangler et billede til et af de kommende blade.

Vi kan naturligvis ikke garanterer, at alle billeder bliver brugt i bladet. Men
hvis vi bruger et billede, så bliver det honoreret med et gavekort på henholdsvis 100 kr. og 200 kr., afhængig af om det er det store eller lille billede på
forsiden. Der er ikke noget emne eller tema til billederne…
Send dine billeder til bvnyt@bvnyt.dk.
Bestyrelsen i Barrit Vrigsted Nyt
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Resultater og indhold fra byfestens bilorienteringsløb
Der deltog 18 biler i lokalarkivets bilorienteringsløb. Det var i sig selv en
rekord! Der er typisk 3-4 personer i en bil. Så 60-80 personer var en tur rundt i
omegnen for at finde og se på steder, der havde relation til ”samfærdsel” i
gamle dage. F.eks. Juelsmindebanens forløb, Vejlevejs anlæggelse, skolestier,
poststier og trafik ud over stranden.
Undervejs var der poster med oplysende og ”drillende” opgaver og spørgsmål,
hvor man kunne demonstrere sin viden eller evne til kvalificerede gæt. Det gav
en vinderliste, som er gengivet herunder. Men oplevelsen af fællesskabet, den
smukke natur og oplysningerne om ”gamle dage” var vist det mest
betydningsfulde ved hele arrangementet. Der var i hvert fald fantastisk humør
og glimrende vejr.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Holdleder(e)
Tove & Jens
Malene Friis
Flemming Skibsted
Gitte Klærke
Jonas Christensen
Stig Larsen
Jens Rasmussen
Inga & Poul
Hans & Per

Plac.
2
12
13
15
3
14
10
10
7

Nr.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Holdleder(e)
Hans Kristensen
Kim Jørgensen
Mette Jørgensen
Lars Mikkelsen
Jan Hansen
Rikke Hansen
Pernille Pedersen
Anja Utoft
Johan Pedersen

Plac.
1
7
16
4
18
15
9
6
5

Det var i øvrigt det 10. bilorienteringsløb i forbindelse med byfesten, som
lokalarkivet stod for. Vi kommer igen næste år med et nyt tema for en dejlig tur
rundt i Barrit og Vrigsted sogne.
Vi takker for deltagelse og interesse. Vi havde også selv en dejlig aften!
Afslutningen med mulighed for en snak over et krus øl og noget fra grillen er
med til at gøre aftenen mindeværdig.
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
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Oplysninger og opgave fra bilorienteringsløbet-2019
(De øvrige eksempler kommer i senere numre af Barrit-Vrigsted Nyt):
Post 1 ved Breth Gl. Skole/Spejderhytten Reden. Tema: Skolestier.
Loven om folkeskolen og undervisningspligten fra 1814 satte en tyk streg
under behovet for børnenes adgang til skole.
I 1800-tallet og langt op i 1900-tallet gik børnene til skole. Spørgsmålene: ”Går
du allerede i skole?”, eller ”Går du ikke i skole?” viser hen til den helt
grundlæggende måde at bevæge sig på mellem hjemmet og skolen. Først
omkring midten af 1900-tallet blev det almindeligt med cykler til børn, og de
brugte for øvrigt også skolestierne, indtil landsbyskolen blev nedlagt. Det skete
for Breth Skoles vedkommende i 1956.
De fleste af skolestierne – og markvejene – er i dag nedlagte.

Kortkilde: https://hkpn.gst.dk/
Eksempel på hvordan skolen var centrum i et netværk af stier, markveje og
småveje, der gjorde det muligt for børnene at komme i skole på tværs igennem
skoledistriktet.
Ved Breth Skole var den pointgivende opgave frikvartersaktiviteterne: ”At
kaste med hestesko til pind” og ”At kaste med marmorkugler til hul.”
11

Kontakt Lars Østergaard på:
Tlf.: 22700567 bef@breth.dk
Skerrildgaardvej 10, 7150

Vi udfører alt indenfor: Jord, Dræn, Belægning
og Støbearbejde.
Vi er også klar til vinterens strabadser med
snerydning samt saltning/grusning

bef@breth.dk
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Nyt fra vores annoncør

As Tømrer og snedkerforretning startede i 1957 på Asløkkeskolevej i As, deraf
firmanavnet.
As Tømrer- og Snedkerforretning har utallige års erfaring inden for diverse
aspekter af tømrerarbejde.
Med base på Industrivej i Juelsminde, kører vi gerne til både Horsens, Vejle og
Hedensted- eller hvor arbejdet er.
Vi har eksisteret siden 1957 – og er nu i gang med generationsskifte til 3.
generation.
Vores dygtige tømrer leverer alskens typer af løsninger i træ, og vi gør altid
vores til, at vi finder en løsning, der er skræddersyet til vores kunders ønske og
behov.
Vores tømrer er kvalitetsbevidst, og sætter en dyd i at det udførte arbejde
stemmer ens med vores kunders ønsker og forventninger. Vi beskæftiger 6-8
ansatte og udfører alle former for tømrer og snedkerarbejde-såvel nybygning
som reparationsarbejde. Vi har desuden meget erfaring med eksempelvis tagog, isolerings arbejde, samt udskiftning af vinduer og døre.
Vi har kapaciteten til at udføre større tømreropgaver, såvel hovedentreprise
som fagentreprise.
Nævnes kan også at vi er med i Cembrit mesterordningen.
Vi hjælper dig gerne med at føre dine drømme ud i livet. Du er meget
velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på telefon 75693690
eller e-mail hrk@hravnknudsen.dk
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Mob.: 2060 8094

Reg. beslagsmed

Steen Martinsen ApS
Søndervænget 7  Jerlev  DK-7100 Vejle
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Det gik da meget godt…
Masser af sol, masser af aktivitet, masser af musik, masser af rekorder og ikke
mindst masser af mennesker er de overordnede overskrifter, som vi kan bruge
til at beskrive dette års udgave af Barrit & Omegns Byfest.
Det har på alle måder været en velbesøgt byfest og det gælder alle 3 dage.
Vejrguderne havde heldigvis bestemt, at de sidste rigtige sommerdage i år
skulle være i de tre dage, hvor vi havde byfest i Barrit.
I år startede vi med en officiel åbning af byfesten torsdag eftermiddag, inden vi
gik ind i teltet og afholdt vores traditionsrige bankospil. Vi havde igen i år
modtaget mange fine sponsor gaver fra lokale virksomheder og butikker og det
var der rekord mange mennesker, der havde lyst til at forsøge at vinde.
Fredag aften havde vi som noget nyt lejet to virtuel reality anlæg til børnene og
de var i fuld gang hele aftenen. Lokalarkivet stod, som de plejer, for
bilorienteringsløbet, hvor de satte rekord for antal deltagere. Lokalarkivet har
skrevet en indlæg om løbet og resultaterne, som kan findes et andet sted i
bladet.
Ingen byfest uden et optog. Så der var selvfølgelig optog op gennem byen og
der var igen i år masser af kreative pyntede køretøjer. Teltet og bordene
udenfor teltet var fyldt til sidste plads til vores gratis morgenbord. Ude på
pladsen var der mange kræmmere, masser af aktiviteter på banerne og en
scene, der ventede på at blive brugt. Musikken startede i teltet og fortsatte på
scenen resten af dagen og aftenen.
På næste side har vi en oversigt over vores mange, mange sponsorer, der
bidrager til byfesten på den ene eller anden måde. Vi modtager kontante bidrag
fra flere virksomheder, som på den måde er med til at gøre byfesten muligt.
Deres bidrag gør, at vi kan bruge nogle penge primært på børnenes aktiviteter,
som vi ellers ikke ville have mulighed for. I år har vi modtaget et rekordstort
beløb i direkte støtte, rigtig mange flotte gaver til bankospil og amerikansk
lotteri og støtte på anden vis og det er vi meget taknemlige for.
Men uden den enorme opbakning fra folk i Barrit og nærmeste omegn, så ville
vi slet ikke have en byfest. Så tak til jer for jeres trofaste støtte. Vi glæder os
allerede til gå i gang med planlægningen af næste års udgave.
Udvalget bag Barrit & Omegns Byfest
15
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:

Kirkelige Adresser:

Barrit Sogn:
Menighedsrådsformand:
Flemming N. Thomsen
Vævergade 23, 7150 Barrit
Tlf.: 2984 2979
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Organist:
Kristian Enevoldsen
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde
Tlf.: 2095 2096
Kirkeværge:
Kirsten Bjørke
Høkervej 8, 7150 Barrit
Tlf. 2081 2740
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Træffes på tlf. nr. 21249943
Mandag - torsdag 8 - 16.
Fredag 8 - 13.

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Lars Lomholt Poulsen
Stevnsvej 7, 7140 Stouby
Tlf.: 2496 1364
Kirkesanger:
Maibritt Davidsen
Kirkebro, 13, 7150 Barrit
Organist:
Kristian Enevoldsen
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde
Tlf.: 2095 2096
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 2945 6039
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Træffes på tlf. nr. 21249943
Mandag - torsdag 8 - 16.
Fredag 8 - 13.

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før
kl. 15.00.
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Oktober og november i Barrit og Vrigsted sogne
Fredag den 4. oktober klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 6. oktober klokken 19.00
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke
Torsdag den 10. oktober klokken 17.00
Familiegudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende spisning
Fredag den 11. oktober klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 13. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 20. oktober klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Ulrik Dige
Onsdag den 23. oktober klokken 9.00
Morgenkaffe for mænd i Kirkehuset
Torsdag den 24. oktober klokken 19.30
Koncert og foredrag om Halfdan Rasmussen
Søndag den 27. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – Klosterkirkens Oktet medvirker
Torsdag den 31. oktober klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 3. november klokken 19.00
Alle Helgens Gudstjeneste i Barrit Kirke
Tirsdag den 5. november klokken 19.00
Foredrag med korshærspræst Morten Aagaard i Kirkehuset
Søndag den 10. november klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker
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Onsdag den 13. november klokken 8.00
Menighedsrådsmøde for Vrigsted Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 17. november klokken 9.00
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke v. Ulrik Dige
Søndag den 24. november klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke

Familiegudstjeneste i Barrit Kirke torsdag den 10. oktober
klokken 17.00
Kom og vær med til en børnevenlig gudstjeneste i
Barrit Kirke  Gudstjenesten varer ca. en halv time og
bagefter er der spaghetti og kødsovs i Kirkehuset.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.

Koncert og foredrag om Halfdan Rasmussen og hans liv og sange.
I Barrit kirke torsdag 24. oktober kl. 19.30
Ole Jørgensen er sanger, højskolelærer og
foredragsholder. Denne aften gæster han Barrit
Kirke, sammen med organist Kristian Bisgaard,
for at fortælle om og synge sange af Halfdan
Rasmussen.
Vi kender nok alle Halfdans tosserier og børnerim,
men den berømte danske digter byder på mange
flere facetter, og særligt hans mere alvorlige side
rummer store dybder og inspiration.
Aftenen vil bestå af en blanding af koncert,
fællessang og refleksioner.
Der er gratis entre.
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Den 27. oktober synger Klosterkirkens oktet
til gudstjenesten i Vrigsted Kirke kl. 10.30.
Klosterkirkens Oktet blev stiftet omkring 2009 som et ad hoc-kor uden dirigent
med det formål at afprøve et af medlemmernes, Verner Larsens,
kompositioner. Koret har siden fået Karl Bech-Larsen med som dirigent, og ad
hoc-koret er blevet et fast kor. Repertoiret breder sig nu desuden over mange
tiders musik, cirka fra 1500-tallet og frem.
Vi ser frem til en smuk musikalsk oplevelse i Vrigsted Kirke.

Alle Helgens Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 3. november klokken 19.00
Ved Alle Helgen mindes vi vore døde. Vi kan komme med den sorg og det
savn vi bærer på, når vi har mistet en der stod os nær. Og vi kan komme med
glæden og taknemmeligheden over at have haft et menneske i vores liv, der har
sat sig spor hos os.
Uanset om man har mistet for nylig eller for længe siden, er man meget
velkommen til gudstjeneste Alle Helgens Aften.
Navnene på dem vi har mistet siden sidste Alle Helgen vil blive læst højt og vi
vil tænde lys for dem.
Gudstjenesten er fælles for Barrit og Vrigsted sogne.
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Morten Aagaard i Kirkehuset
Barrit kirkehus tirsdag d. 5.
november kl. 19.00
Kom og hør korshærspræst Morten
Aagaard fortælle om kirkens sociale
ansvar for samfundets mest udsatte
medmennesker, om den sociale arv, om
Kirkens Korshærs arbejde og om
hvordan vi som kirke og
privatpersoner bedst
muligt hjælper.
Fri entre. Kaffe/te og
kage i pausen koster 20
kr.
Alle er velkomne
Barrit og Vrigsted menighedsråd

Morgenkaffe for mænd i kirkehuset.
Onsdag d. 23. oktober er der igen morgenkaffe for mænd.
Er du mand og har fri, så kom og vær med. Vi synger en
morgensang, drikker kaffe, spiser et rundstykke og får en god
snak. Deltagelse koster 20 kr. Tilmelding til Flemming på
mobil 29 84 29 79.
Barrit menighedsråd
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Vi finder fred i kirken
Vi finder fred i kirken
et sted der ånder roligt uden grænser
hvor livets lys er tændt og brænder
stille
for alle os der falder
for alle os der kalder
og gjorde visse ting vi ikke ville.

Vi bliver små i kirken
et sted der åbner kroppen for det
dybe
hvor ingen af os råder over svaret
hvor ingen sandhed brænder
som magt i vore hænder
fordi den aldrig helt er åbenbaret.

Vi fyldes op i kirken
et sted hvor ingen ensom er alene
hvor kærlighedens veje aldrig ender
og når vi mangler mening
og glæde og forening
et sted der lægger håb i vore hænder.

Vi bliver set i kirken
et sted vi helligånder luften sammen
hvor skabersolen smelter
verdensvreden
hvor livets kors forkynder
til alle os som synder:
I sidder lige midt i kærligheden.

Vi lyser op i kirken
et sted hvor ånden bruser os i blodet
hvor ingen af os selv er ledetråden
hvor dagligdagen bunder
i verdens største under
og alle lyser lige smukt i gåden.

Vi bliver til i kirken
et sted med ny begyndelse til alle
med mild og vild opstandelse ved
bordet
hvor vin og brød fortæller
så er det nu det gælder
gå ud og tag Guds kærlighed på
ordet.
Tekst: Iben Krogsdal 2014 (100 salmer nr. 860)
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Den Positive Vinkel
Jeg har fået æren af, at skrive Den Positive Vinkel denne gang.
Både Glenn og jeg er født og opvokset i Horsens, men vi var ikke et sekund i
tvivl om, at når vi skulle købe hus, så skulle det være uden for Horsens.
I foråret 1998 begyndte vores husjagt, vi kiggede på en del huse i blandet andet
Bjerre, Løgballe og Barrit, men der var nu et eller andet ved Barrit.
3. juni 1998 (faktisk dagen før min 18 års fødselsdag) overtog Glenn og jeg
huset på Barrit Langgade 92. Nu tænker nogen nok, ”Hvad ville I dog i
Barrit”? Vi ville ikke bo i Horsens og familien fortalte os, at det skattemæssigt
var klogt, at købe hus i det daværende Juelsminde Kommune, og så var der
bare noget over Barrit.
Vi flyttede ind og tiden gik, jeg må da være ærlig og indrømme, jeg var flere
gang parat til, at flytte tilbage til Horsens, jeg syntes virkelig jeg var omringet
af ældre mennesker (husk jeg var kun 18 år) men nogle søde, rare og
hjælpsomme ældre mennesker. Alt skal have en chance og det fik vores huskøb
også. Da jeg var færdig på Horsens handelsskole fik jeg læreplads ved
Juelsminde Kommune, det var også med til, at jeg blev boende, jeg havde jo
ikke langt på arbejde. Jeg blev udlært og fik et vikariat på Juelsminde
Kommune, indtil jeg gik på barsel i 2002 hvor vi fik Mathias.
Dagen kom hvor Mathias startede i børnehaven, fra den dag var jeg ikke mere i
tvivl om, hvor jeg skulle bo - det var da selvfølgelig i Barrit. Hold op alle de
nye mennesker man lige pludselig lærte at kende, og de var faktisk på alder
med en selv  Og mange flere kom der til, da vi fik Tobias og Elias
Mathias begyndte til fodbold i Barrit Gymnastik- & Idrætsforening, efter lidt
tid blev jeg spurgt om ikke jeg havde lyst til, at være hjælpetræner på hans
hold, det lød meget spændende så jeg slog til. At det skulle udvikle sig til, at
jeg stille og roligt kom med i fodboldudvalgt og i 2018 blev valgt ind i
bestyrelsen som næstformand, havde jeg nok ikke set. I tidens løb har jeg været
ind over en del fodboldhold, har også den vej igennem, lært en masse søde og
rare mennesker at kende.
Det bedste ved Barrit er, at der er plads til alle, I er super gode til at tage imod
andre. Det fandt vi ud af, da vores nevø flyttede ind ved os i marts 2017, der
blev taget super godt imod ham, både af børn og forældre. I en lille by som
Barrit, kender man hinandens børn, de leger sammen på kryds og tværs af
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com

v/ Chatrine og Dennis Ladegaard • Åpotekerbakkenn 24 • 8783 Hornsyld
mail@hornsyldslagter.dk • www.hornsyldslagter.dk

Brændesalg

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen

Tauragaard.dk

Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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aldersgrupper, det ser man bare ikke i storbyen, hvilket helt sikkert er en fordel
ved, at bo i en lille by som Barrit.
Når der skal laves noget nyt i byen, står man sammen som by, og vi har fået
nogen super flotte resultater. Når der er arrangementer i byen, hygger byen sig
sammen. Der er masser af tilbud til børn og voksne i alle aldre, kan man ønske
sig mere?
I dag er jeg en stolt Barrit-borger, der med glæde fortæller og viser, de
resultater vi sammen har opnået i byen.
Barrit er bare bedst i længden.
Anja Nielsen

Nyt fra BGIF gymnastik
Så er vi alle kommet godt i gang med endnu en sæson og der er
heldigvis mange der møder op til vores træningen på de forskellige hold. Der er
stadig plads til flere, så mød bare op.
Gymnastikudvalget søger en, der kunne tænke sig at være tovholder for alle
gymnastik hold, så hvis du vil hjælpe os, må du gerne kontakte Gitte Hansen.
Der er gymnastikopvisning søndag den 15. marts 2020 i Barrit Hallen.
Vi kan i år tilbyde følgende hold:
Mandag kl 16.00-17.00 Forældre/barn gymnastik
Trænerne er: Sebrina, Leny og Yvonne
Gymnastik for børn mellem 1 og 3 år (evt 4år)
Tirsdag kl 16.00-17.00 Turbofræs
Trænerne er: Heidi, Bettina, Karoline og Anna
Gymnastik for børn, der selv kan gå til gymnastik uden mor eller far er ved
siden af. For børn mellem 3år og 6år.
Tirsdag kl 17.00-18.00 Rope skipping/sjipning
Trænerne er: Tove, Sabine og Caroline
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Sjippetræning og forskellige øvelser med sjippetov/svingtov. Sjov fællesskab
for børn og unge fra 3. klasse
Onsdag kl 10.00-11.00 Senior damer
Træneren er: Hanne Dyrmose
For kvinder, der gerne vil holde sig lidt i form, og møde andre ”damer” fra
Barrit og omegn.
Onsdag kl 16.00-17.00 Krudtuglerne
Trænerne er: Sebrina, Søren og Yvonne
Sjov og ballade i hallen for alle piger og drenge, der går i skole. Trænerne
henter gerne børnene i SFO, og tager dem med over i hallen;-) (husk at give
besked i SFO om det!)
Onsdag kl 17.00-18.00 Mix spring
Trænerne er: Sarah, Sarah, Simone og Vibeke
Holdet er for både piger og drenge, der gerne vil lære at springe. Der er også
lidt rytmisk gymnastik, og sjov opvarmning. Holdet kræver man går i 1. klasse
og op efter.
Evt spørgsmål til Gitte Hansen på 22611860
Gymnastik udvalget.

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv er flyttet

Det gamle arkiv, 2006. Nu har vi yderligere
13 års indkomster på samme plads.

I forbindelse med renoveringen af
Sognegården har lokalarkivet fået
mulighed for at få større og bedre
lokaler.
Vi har de sidste 15 år haft til huse i
Sognegårdens øst-ende i stueetagen,
hvor vi havde ca. 20 m2 til et ”1rumsarkiv”. Dvs. at registrerede og
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uregistrerede arkivalier opbevaredes i samme rum, der også var planlægningsforberedelsesrum for aktiviteter og møde-, gæste- og undervisningsrum.
Vi er næsten færdige med at flytte det hele op på 1.-sal, hvor vi har overtaget
de renoverede lokaler, der tidligere udgjorde Sognegårdens storkøkken.
Lokalemæssigt er det virkelig 20 trin op ad stigen, som også er antallet af trin
op ad trappen. En gruppe af frivillige aktive fra Sognegårdens
renoveringsgruppe har også brugt tid på lokalarkivets nye lokaler, og de har
skabt fantastiske rammer for vort arbejde med at modtage, registrere, opbevare
og formidle materiale, der rummer oplysninger om den lokale kulturarv.
Vi er meget glade for de nye lokaler. Der er kun én hage ved lokalarkivets
flytning – et problem med adgangsforholdene, som vi troede var nemt at løse.
Vi bor i en kommune, der er positiv stemt overfor folkelige aktiviteter. Der er
adskillige fonde, der giver støtte til aktive ældre, kulturelle formål, forbedring
af adgangsforhold for handicappede osv. - og vi skal altså bruge en stolelift
eller en elevator. Dårligt gående blandt de arkivaktive, arkivets medlemmer og
vore gæster vil få svært ved at komme op i de nye lokaler. Men det er ikke så
nemt. Indtil videre har vi ikke fået tilsagn om støtte fra nogen. Dog har kun
kommunen sagt klart ”Nej” – de vil gerne hjælpe med fondsøgning! Der er vi
nu. Fondsøgningen er i gang; men de står ikke i kø for at forære os en stolelift.
I første omgang får vi
installeret en ringeklokke,
som besøgende kan
benytte, hvis de gerne vil
have hjælp til at komme op
i lokalarkivet. Vi vil gøre,
hvad vi kan! Men vi har et
reelt problem med
adgangsforholdene.
Telefonen kan også være et
Det nye arkiv, 2019.
godt redskab.
Lokalakivet
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Dit lokale trykkeri
tilbyder

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot

Her
erLyse Hansen
v/ Mads & Nikolaj
plads til
NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
din
RENOVERING
VINDUER
& DØRE
annonce
ALT I TAGARBEJDE

Fotografering

Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Skilte

Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 38 49 49

Indhent uforbindende tilbud
www.snulliksdata.dk - e-mail. mhs@city.dk - tlf. 75897078
38

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S
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Naturvidenskabelige foredrag - livestreaming fra Aarhus Universitet
Tirsdage kl. 19-21 på Juelsminde Bibliotek & Hedensted Bibliotek
Få hjernen tanket op med spændende viden, når vi transmitterer direkte fra
foredrag på Aarhus Universitet. Det er gratis og kræver ingen tilmelding.
Tirsdag d. 8. oktober
Professor Hans Kjeldsen: På krydstogt ud i
Solsystemet
Tirsdag d. 22. oktober
Lektor Rikke Louise Meyer: Snedige bakterier
Tirsdag d. 29. oktober
Professor Søren Rud Keiding: Viden om vand
Tirsdag d. 5. november
Professor Sebastian H. Mernild: Mennesker i klimaets brændpunkter
Tirsdag d. 12. november
Professor David Lundbek Egholm: Hvordan is og vand dannede Danmark
Tirsdag d. 19. november
Professor Tobias Wang: Forædling af mennesket – før og nu
Tirsdag d. 26. november
Professor Torben Sigsgaard: Luften vi indånder
Spørge Jørgen
Børneteater for 3-8 årige.
Team Teatret står bag denne up to date version
af den kendte historie om den meget spørgende
Jørgen. Med musik, hurtige replikker, sjove
spørgsmål og svar.
Bestil gratis billetter til både børn og voksne
på hedenstedbib.dk eller på et af Hedensted
Bibliotekerne i den betjente tid. Max. én voksen pr. barn.
Lørdag d. 9. november kl. 10-10.40
Hornsyld Bibliotek
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HEDENSTED BILEN*v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

de

Murer- og betonarbejde

g af

Registreret firma til montering af

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

en

Per Z. Jensen

rit

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

56 61

TLF. 75 69 40*22
www.lm-el.dk

TLF. 75 69 40 22
www.lm-el.dk

Tlf. 75 69 15 62

Biltlf. 40 43 56 61

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde
Tlf. 75683200
www.mkel.dk
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Gå ikke glip af denne spændende aften
Kræftens Bekæmpelse Juelsminde holder foredrag med Christian Bøving,
tidligere livlæge på Kongeskibet Dannebrog, onsdag den 13. november 2019
kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde skole.
Christian Bøving har måttet kæmpe hårdt, for at nå dertil hvor han er i dag.
Især den personlige kamp har været barsk. Som lille usikker dreng i et skævt
familieforhold præget af druk, ydmygelser og systematiseret vold, har han fået
en ballast, der er guld værd i hans arbejde som læge.
Nu oser han af overskud, og glæder sig over at kunne fortælle om sit liv, som
lille usikker dreng og hårde kampe, sine oplevelser som udsendt til
Afghanistan, sit tidligere job som livlæge og nu også som TV vært på DR 1.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og se opslag i de lokale butikker og
annonce i Hedensted Avis. Alle er velkommen.
MVH Kræftens Bekæmpelse Juelsminde v. Formand Kirsten Blume Schmidt.

Kortspil i BKI
Kortspillerne i Barrit har opstart:
Mandag, den 2. september 2019 kl. 19.00 – 22.30 i BKI
Vi glæder os til at se nye som gamle spillere.
Kontakt Per Damgaard på tlf. 7569 1423 el. 2371 8307 ved spørgsmål.
Barrit GIF
Kortspillerne.
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Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer
30 medlemmer af BarritVrigsted seniorer var i på
besøg ved TV syd. En
rigtig god aften, hvor vi
fik et godt indblik i det, at
lave fjernsyn.
Vi fik en spændende
rundvisning, bl.a. fortalte
studievært Henrik
Skovgaard om sit
spændende, til tider lidt
for spændende, arbejde
når der pludselig er
"breaking news", lige før
udsendelsen går i luften.

BANKOSPIL
Barrit-Vrigsted seniorer afholder det årlige
bankospil i Barrit Sognegård
Søndag den 27. oktober 2019,
kl. 14.00
Alle er velkommen
Kaffe, te, øl, vand kan købes.
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KONKURRENCE
Vi har igen sendt vores fotograf ud i lokalområdet for at tage billeder af de
mange vejskilte med gadenavne, som vi har i området. Desværre har han ikke
fået stillet skarpt, da han tog billedet, så det er en smule uskarpt og da han
forsøgte at gøre det bedre i et redigeringsprogram, fik han slettet nogle af
bogstaverne….
Vi har derfor brug for din hjælp til at finde ud af, hvor han har været henne
denne gang for, at tage dette billede.

Send os dit svar med det rigtige vejnavn på en mail til bvnyt@bvnyt.dk eller
som brev til en af os i bestyrelsen. Sidste frist for besvarelse er den. 4
november.
Vinderen bliver fundet ved lodtrækning blandt de rigtige svar og vil blive
offentliggjort i næste nummer af bladet.
Vinderen får en gave i form af et gavekort til på 200,00 kr. til Spar Hornsyld.

God fornøjelse!
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SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM

Løgballe Hus & Hjemmeservice

OMBETRÆKNING AF HYNDER

NYT SKUM I HYNDER

Jesper Hansen

www.danskcampinginterior.dk - kontakt@danskcampinginterior.dk

DANSK
CAMPING
INTERIØR

22 95 06 52
lgballehus@yahoo.com

Damagervej 8 Hosby
7130 Juelsminde
CVR : 35339671

v/ Bente Poulsen
Stevnsvej 7
7140 Stouby
T: 8662 2644

Vrigsted Maskinstation

www.lgballehus.dk

Her er plads
til din
annonce

Markarbejde
Anlægsarbejde

Tlf.:
75 Brund
68 15
11
Ved
Rasmus
Nielsen
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
www.bjerre-koed.dk
Tlf.: 75687373 / 40118373

Nul bøvl
og ballade

DET’ BARE GAS!
- OG SÅ ALLIGEVEL IKKE...

Få din serviceaftale hos os.
Vi hjælper dig med at
holde varmen og forlænge
levetiden på dit gasfyr,
fjernvarmeanlæg eller din
varmepumpe. Det gør dig
både varmere og rigere på
den lange bane.

Lovpligtigt
varmepumpeservice fra

950,incl.moms

Vand • Varme • Sanitet • Fjernvarme • Solvarme • Naturgas • Stokeranlæg • Varmepumper • Blik • Rørskader • Døgnvagt
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur- og Idrætscenter
Barrit Kultur- og Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Lokalråd
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit fællesbestyrelse
Barrit Hytteforening
Barrit & Omegns Byfest
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barrit Gåklub
Barritskovby Vandværk
Bjerre Herreds Havekreds
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Kirkeskoven
Over Barrit Vandværk
Barrit-Vrigsted Seniorer
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning
Vrigsted Bylaug

Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Michael Kristensen
Hans Peter Christensen
Kasper Rønsholt Borg
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Elvin Kristiansen
Ellen Kristine Jørgensen
Tom Thomsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
BKI Cafeteria
Ingvard Bie
Jytte Hansen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Kaj Poulsen
Carsten Christiansen
Lis Laursen
Malene Hollbaum
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75 69 12 92
20 87 38 58
75 69 17 12
20 31 16 66
40 19 53 20
29 45 86 24
75 69 15 73
29 84 29 79
23 32 79 19
75 69 18 16
60 14 15 43
50 92 41 56
75 69 14 24
22 99 55 97
40 40 08 80
51 29 13 48
51 50 88 97
75 89 77 70
21 26 99 32
75 89 71 71
75 69 54 87
20 31 16 66
20 81 71 46
25 37 48 54
75 69 10 10
24 96 13 64
30 66 50 57
40 88 09 18
23 37 68 91
28 59 02 52

HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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